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Práce řeší novostavbu synagogy v Jihlavě s doprovodným stavebním
programem Místo stavby a rámcový program návrhu by|y součástí
zadání práce'

Hodnoceni práce
1' Územní vztahy a urbanismus

Ana|ýza území' širších vztahů, historických podk|adů a současné situace v |okalitě
je provedena mimořádně peč|ivě, jak po stránce faktografické, tak po stránce
grafických přÍ|oh dí|čích ana|ýz, které jsou jasné, přeh|edné a jednoduše
pochopitelné.
Na zák|adě těchto podk|adů je jasně a srozumite|ně formu|ován ce|kový
urbanistický záměr projektu, ktený logicky respektuje |imity daného území.
Urbanistické řešení, stavební program a h|avní idea řešení mají |ogickou koncepci.

2. Architektonický koncept
Architektonické řešení respektuje charakter Území' V architektonickém návrhu jsou
vhodně zoh|edněny |imity památkové péče, |imity stávající dopravy, |imity
stávajících úprav parkové zeleně a měřítko stávající oko|ní zástavby.
Architektonická idea rozčlenění stavebního programu do tří oddě|ených stavebních
objektů je pro dané území vhodná'
V|astní architektonické řešení odkazuje k základním mot|itebním symbo|ům
náboŽenství- krabičkami s posvátnými texty a mot|itebním řemínkům.

3. Funkční a dispoziční řešení
Funkční a dispoziční řešení respektuje náboŽenský rituá| a návrh v|astní svatyně
architektonicky respektuje původní místo a orientaci odstraněné historické
synagogy.
NavrŽené dě|ení provozů do tří objektů je vhodné a umoŽňuje bezko|izní provoz v
podstatě třÍ samostatných funkčních částí.
Dispoziční řešeníje zpracováno pečlivě, do podrobnosti zařizovacích předmětů a je
doplněnoodeta i |y-os|unění,výpočetos lunění.

4. Konstrukční a materiá|ové řešení
Návrh předk|ádá adekvátní stavební a konstrukční řešení pro tento typ a ve|ikost
staveb. Dimenze a systémy nosných prvků jsou odpovídající. Zajímavým prvkem je
řešení ve|kého kruhového prosvětlení svatyně synagogy s promyš|enou technickou
koncepcí.

5. Formá|ní, grafická ajazyková úprava práce
Po stránce formá|ní, grafické i jazykové je práce na velmi vysoké.úrovni.
Výkresy jsou přeh|edné, obsahují všechny nutné informace a mají vysokou
grafickou Úroveň. Podrobnosti a detai|y včetně architektonického detai|u 1:100 jsou
dostatečně instruktivní.
Model dává dostatečnou představu jak o celkovém urbanistickém řešení, tak i o
architektuře jednot|ivých nově navrhovaných objektů.



/

6. Sp|nění poŽadavků zadání práce
PoŽadavky zadání by|y sp|něny Ve velmi kva|itním návrhu a to jak po stránce
architektonického řešení, tak i po stránce urbanistického a provozního řešení.
Diplomová práce sp|ni|a poŽadavky zadání v ce|ém rozsahu.

Připomínky a dotazy k práci
Jak bude zásobováno zázemí restaurace?

Hodnocení práce:

Závěr
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Práce plně sp|ňuje kriteria dip|omové práce a práci doporučuji k obhajobě.

V Brně. 4.6.2018 Velek
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